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Tervek 2016 – előretekintő

Miután a 2015-ös év eléggé zsúfolt volt, év
vége felé reményeink fölött tudtunk teljesíteni,
részben annak köszönhetően, hogy akkor kaptunk olyan pénzforrásokat, amelyek egész évben nem álltak a rendelkezésünkre, másrészt,
mert decemberben kedvező időjárás segítette
az építkezési munkálatok végzését.
A 2016-os évet rögtön azzal kezdtük, hogy
számba vettük a 2015-ben elvégzett munkáinkat,
és ezek mellé felvázoltuk a 2016-os terveinket,
amelyek egyelőre hivatali szinten közösen megbeszélt tervek, ezek az önkormányzati testületi
döntésen át kell menjenek, erre valószínűleg február elején kerül sor, tehát az országos költségvetés elfogadásától számítva negyvenöt napon
belül kell a helyi költségvetéseket elfogadni, de
ennek ellenére már vannak olyan gondolataink,
amelyeket mindenképpen szeretnénk megvalósítani. Ezek két csoportra oszthatók, vannak tavaly
ról elmaradt, vagy elkezdett munkák, ezeknek a
folytatása, valamint olyan új munkálatok, amelyeket idén szeretnénk elindítani.
A képlet még nem teljes, nem tudjuk pontosan, mekkora összegből gazdálkodhatunk,
ugyanis egyelőre az van meg nekünk, amit a
2015-ös évről megspóroltunk, tehát a forgóalap, amit nem költöttünk el. Ehhez még természetesen bejönnek a megyei önkormányzattól visszaosztott források, reményeink szerint
500 ezer és egy millió lej közötti összeg, és az
év során, ha beindulnak az európai uniós pályázatok, ‒ amelyek sajnos még váratnak magukra ‒ akkor ezekkel kapcsolatban is vannak
pályázati elképzeléseink.
A tavalyról 6,7 millió lejt spóroltunk, vagyis nem költöttünk el, ez amire elsősorban támaszkodhatunk a terveink megvalósulásában.
Ezek közül a tervek közül az egyik az a szinte két kilométeres bicikliút, amely egy töredéke annak a 11 km-esnek, amelyet valamikor
tervbe vettünk, és amelyre a környezetvédelmi alapnál megnyert pályázatunk is volt, de
ezt sajnos lemondták, közben kormányváltás
is volt, de más országos elgondolások miatt is
ez megrekedt. Viszont azt döntöttük, hogy azt
az 1,2 millió lejt, amely önerőként szükséges
volt a környezetvédelmi alapnál ehhez a bicikliúthoz, és amely a rendelkezésünkre áll, erre

is fordítjuk. A pénz tehát megvan, a kivitelező
úgyszintén, novemberben megkötöttük a szerződést, és 10 hónapos kivitelezési idővel kora
tavasszal nekifognak. A Szécsi András utcának
a végétől, ahol már van a Kossuth negyedig
bicikliút, egészen az alsóboldogfalvi vasútátjáróig fog húzódni ez az út. A Gagyi-patakon
keresztül egy biciklis és gyalogos forgalomra
használható híd is lesz.
A másik már a tavaly elkezdődött projekt a
központi parkban állítandó szökőkút megvalósítása. Ennek megvannak a tervei, és az idén is
különítettünk el ebből a célból pénzt, és reményeim szerint a 2016-os évben el is készülhet.
Erről annyit, hogy Demeter István szobrászművész által tervezett és faragott székelyruhás
női alakról van szó, amely körül lesz véve egy
szökőkút térinstallációval, és remélem sokak
tetszését elnyeri majd. Az önkormányzaton ez
a terv már végigment, és mivel a főtér műemlék jellegű, a kivitelezéséhez műemlékvédelmi engedély kell, mint ahogy bármilyen főtéri
munkálatra. Most az engedélyeztetés van tehát
folyamatban, de az idén ez is meg fog valósulni, mert minden feltétel adva van.
A harmadik munkálat a kórháznak a rehabilitálása. A tavaly december végéig sikerült a tetőzetét kicserélni, felújítani, és hátra van még
a homlokzati felújítás, nyílászárók cseréje. Erre
is jó reményekkel indulunk, mert január 15-re
van a licit hirdetve, van is 5-6 érdeklődő, főleg nagyobb megyei cégek, mert nagyobb értékű munkálatról is van szó, de szorgalmazzuk,
hogy helyiek is vállalkozzanak, pályázzanak. A
legkisebb áron benyújtott pályázat lesz a nyerő, és reméljük, jó is lesz és meg is fogják oldani a négy hónapos kivitelezési idővel.
A negyedik ilyen munkálat, amely elmaradt
a 2015-ös évről, illetve nem fejeződött be, a
Petőfi Sándor Általános Iskolánál egy épület
bővítése és manzárdosítása. Itt az előkészítő
osztályosoknak osztálytermük lesz, az iskolának ebédlője, illetve a már működő pszichológiai, logopédiai kabineteknek ad majd helyet.
Ezek tehát a tavaly elindított munkálatok,
amelyek az idén megvalósulnak, de ezek mellett még vannak olyan új fejlesztési tervek, elképzelések, amelyekről beszélni kell.

2016. január – 1
60. lapszám

Pálffy Tamás Szabolcs
Rubicon és Róma
„Si vis pacem, para bellum. - Ha békét
akarsz, készülj a háborúra!”*
Caius Julius Caesar, ókori római hadvezér,
politikus
kényszerű e lépés mert ez kényszerhelyzet
sikereim okán gyűlöl engem Róma
Jupiter papjaként már irigykedtek rám
Rubicon ma jelkép Rubicon ma próba
Rubicon most döntés Rómának rémálma
Rubicon most határ szenátus terhére
nem lennék Caesar ha nem merném vállalni
bár óvatosságra int Pompeius törvénye
bajtársaim vagytok régi harcostársak
hűség körötökben tigris szemmel látom
a folyó vize sekély átmehetünk rajta
vár az ellenfelem egykori barátom
Pompeius meghátrál legyőzzük légióit
aki békét akar háborúzik s hódít
Szatmárnémeti, 2016. január 10.
*2065 éve, i. e. 49 január 10-én vagy 11-én
Caius Iulius Caesar egyetlen legiójával átkelt a
Gallia Cisalpina provinciát Italiától elválasztó
határfolyócskán, a Rubiconon (ma Fiumicino),
s így a senatussal és Pompeiusszal való kiegyezés helyett a polgárháborút választotta.
Forrás: http://www.mult-kor.hu/20010427_atkeles_a_rubiconon
Ahogy eddig is, minden évben sikerült egykét utcát felújítani, 2015-ben a Bem, Búza valamint az Ady Endre utcát, a 2016-os évben is
attól függően, hogy mennyire lesz pénzünk,
mennyit kapunk a megyei tanácstól, tervezzük
egy-két utcának a felújítását. Én a Küküllő, illetve az Eminescu utcát fogom javasolni, meglátjuk, mi kerül elfogadásra.
Ahogyan tavaly is tapasztalhattuk, pl. Fiatfalván és Betfalván, vagy előbbi években is
más helyeken tettük, járdákat szeretnénk felújítani, járdarészeket kiépíteni, a képviselők
majd eldöntik, hogy hol a legfontosabb.
folytatás a 3. oldalon...
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Beszámoló a januári tanácsülésről
2016. január 14-én sor került az önkormányzat rendes havi gyűlésére, melyen 19 napirendi
pontot, ezen belül a 19. napirendi pontnál, a különféléknél hat alpontot vitatott meg a képviselő testület.
A fontosabbak a következők voltak:
A Ház a Holnapért Egyesület elnöke, Bartha
Márta tanítónő és az ügyvezető igazgató benyújtottak egy kérést, amelyet már az elmúlt
tanácsülésen is körüljártunk. Az a kérésük,
hogy a következő időszakra biztosítsunk egy
olyan épületet az egyesület számára, ahol szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeket tudnak
délutáni oktatásban részesíteni. Ez a program
már tíz éve zajlik Fiatfalván különböző helyszínekkel, volt, amikor a fiatfalvi közösségi házban
kaptak helyet, volt, mikor az unitárius lelkészi
hivatalban, de az utóbbi időben a fiatfalvi iskolában tanulhattak ezek a szociálisan hátrányos
helyzetű gyermekek. Most egy olyan lehetőség
adódott, hogy az alapítvány egyik fő támogatója, a Rotary Club egy jelentősebb összeggel
támogatná nemcsak a program működését, a
foglalkoztatott személyzetnek a fizetését, hanem a befogadó épületeknek a korszerűsítését
is finanszírozná, ezért merült fel az egyesület
részéről ez a kérés, hogy külön, saját használatú épületben működhessenek. Első lehetőségként a fiatfalvi közösségi ház merül fel, annak
a használatban nem lévő termeire vonatkozott
a kérés, de ez nem volt járható út. Így most a
második kérésükben a volt kollektív iroda épületét kérik, ahol valamikor óvoda működött,
és most gyakorlatilag üresen áll, raktározásra
használja az Orbán Balázs Gimnázium. Az önkormányzat úgy döntött, hogy ezt az épületet
öt évre odaadja egyéves próbaidőre, és ez alatt
az egy év alatt a támogató azokat a fejlesztéseket és az épület renoválási munkálatait, amelyeket megígért, el kell végezze. Meg vagyok
győződve, hogy ez maximálisan jó dolog, bővíteni szeretnék a gyerekek létszámát, most 18
gyerekkel működnek, és van olyan gyerek, aki
épp ennek a foglalkoztatásnak köszönhetően
már tizenkettedik osztályt is végzett. Ez mindenkinek jó, elsősorban azoknak a gyerekeknek, akikkel foglalkoznak, de jó a munkavégző
személyeknek is, ez egy kis plusz jövedelmet
jelent, és jó az önkormányzatnak is, mert egy
olyan épület, amely felújításra szorul, gyakorlatilag fel is újítódik, nyílászárók cserélődnek ki,
víz- és szennyvízvezeték, valamint a fűtés fel-

újítására is ígéret van.
A nyugdíjpénztár kér a cod fiscal, tehát az
adótörvénykönyv szerinti lehetőség szerinti
kihasználása mentén adómentességet a helyi
épületének a működtetésére, ezt jóvá hagyta
az önkormányzat.
Az AVE helyett működő RDE udvarhelyszéki
szemételszállító cég haszonbérének az elfogadását hagyta jóvá az önkormányzat a 2016-os
évre.
Az ANL-s tömbházakban mindig valamilyen
szintű mozgás van, most egy belső mozgás
történt, két ott lakó család megegyezés alapon
elcserélte a lakásaikat, és ezt hagyta jóvá az
önkormányzat.
Egyebek mellett a városi parkok karbantartására vonatkozó munkálatokat, amelyeket
amúgy is végzünk évről évre, év elején a törvényesség kedvéért mindig elfogadja az önkormányzat, és ezeknek a határozatoknak a szellemében végezhetjük egész évben a munkánkat.
A marosvásárhelyi AQUA INVEST közösségi
fejlesztési társulásban időről időre meg kell újítani azokat a határozatokat, amelyekkel képviselteti magát a keresztúri önkormányzat, ezt is
most fogadta el az önkormányzat, hogy ki legyen a helyi képviselő ebben az AQUA INVEST
közösségi fejlesztési társulásban.
A 10-es napirendi pontnál újra napirendre
került a város erdeiből való fának a kibélyegzésével kapcsolatos mennyiség elfogadása, és
ennek az eladási kiinduló árát, amellyel licitálja
az erdészet ezt nekünk, köbméterenként 220
lejben állapítottuk meg és fogadtuk el.
Egy fiatfalvi magánszemélynek tulajdonba
adtunk egy területet, amelyet eddig is használtak, csak bizonyos papírok rendbetétele és
öröklési eljárás miatt ez most szükséges volt.
Minden év elején, így most is elfogadtuk azokat a személyes családi támogatásokat, amelyeket fokozottan rászorult, sérült, mozgássérült betegeknek, főleg gyerekeknek utal ki az
önkormányzat. Több mint 7-8 család érintett,
akiknek ilyen személy van az eltartásában, illetve gondozásában.
Ugyancsak év eleji és szokásos napirendi
pont a város erdeinek bélyegzése és őrzésének a díja. Ezt a ROMSILVA-val, tehát az állami erdészettel végeztetjük, és az ők benyújtott
árajánlatuk alapján az önkormányzat elfogadta
ezeknek a szolgáltatásoknak, munkálatoknak
az árszintjét.

Korszerű mosdó a fiatfalvi iskolának

2016. január 13-án sor került a fiatfalvi Benedek Elek Általános Iskola új mosdójának
ünnepélyes átadására. Az iskola elavult, fából
készült vécéje helyett a modern elvárásoknak
megfelelő iskolai mosdó és illemhely készült,
hogy az iskolába járók kényelmét szolgálja és
higiéniai követelményeknek eleget tegyen.
A 2015-ös év végén a megyei tanács a sürgősségi alapjából hatvanezer lejt utalt ki a felújításra. A munkálatokat novemberben kezdték
el, és alig két hónap alatt fejeződtek be a munkálatok. Január közepétől pedig már megfelelő
iskolai illemhelyet használhatnak a többnyire
hátrányos helyzetű családokból származó fiatfalvi iskolások.

Remélhetőleg a rendes, tiszta környezetnek
nevelő hatása is lesz!
Sándor-Zsigmond Ibolya

A 2015-ös év költségvetésének a végrehajtását az önkormányzat formálisan, mivel ezek
már végrehajtott munkálatok, elfogadta. Ez is
egy törvényes előírás és ez is megtörtént ezen
az ülésen.
Sor került az uniós alapélelmiszer-támogatásra jogosult személyek listájának (kisnyugdíjasok, kis jövedelműek, szociális munkán dolgozók, más hátrányos helyzetű családok névsora)
az elfogadására.
A Petőfi Sándor Általános Iskola benyújtott
egy, a leltározásuk kapcsán kiállított jegyzőkönyvet, amelyet elfogadott az önkormányzat.
Leírásra kerültek használaton kívüli leltári tárgyak és álló eszközök, és ezt az önkormányzat
elfogadta.
A város közvagyonában lévő transzformátornak a használatba adását is most fogadtuk el.
A helyi adók és illetékek már előző üléseken
elfogadott határozata bővült ki egy olyan szakasszal, amely tisztáz bizonyos felmerült kérdéseket, és elkerül bizonyos félreértéseket. Arról van szó, hogy olyan kereskedelmi, valamint
közélelmezési egységek, vendéglők és bárok
esetében, amelyek hosszabbított programmal
működnek, folyamatosan vagy csak alkalmanként, nem volt világos, hogy hogyan kell számolni, mettől meddig van a rendes program,
meddig a hosszabbított program. Ezt most tisztázta az önkormányzat, és ennek függvényében
jöhetnek kiváltani az éves működési engedélyt.
Készülünk a következő önkormányzati ülésre,
amelyre február 2-ig sor kell kerüljön, ugyanis azon az ülésen a helyi önkormányzatnak el
kell fogadnia a 2016-os költségvetést, amelynek még nincs meg minden adata, nem tudjuk
mennyi támogatást, illetve leosztást kapunk a
megyei önkormányzattól. Miután ezek a számok is meglesznek, az országos költségvetés
elfogadásától számított 45 napon belül el kell
fogadni a helyi költségvetéseket, ezen is már
dolgozunk, és reméljük, hogy a február 2-iki
ülésen – akkor telik ki a 45 nap – olyan költségvetést terjeszthetünk 2016-ra az önkormányzat
elé, olyan tervekkel hozakodhatunk elő, amelyek valóban a székelykeresztúri lakosok megelégedését szolgálják.
Rafai Emil polgármester
beszámolóját lejegyezte
Sándor-Zsigmond Ibolya

A n y akön y v i hír ek
2 0 15 .12 .15 . – 2 0 16 . 0 1 . 15
Házasságkötések:
2015.12.18
Bács Barna és Axente Annabella
2015.12.31
Rezi Domokos-Róbert és Trauznitz
Dorottya-Szilvia
2016.01.09
Rátz István és Bartha Izabella
Elhalálozások:
Simó Juliánna		
Barabás József		
Nagy Rozália		
Boldizsár Erzsébet
Ketesdi Mihály		
Hatos István		
Pavel Albert-Attila
Maksay Katalin-Klára

2015.12.18
2015.12.19
2015.12.28
2015.12.31
2016.01.01
2016.01.02
2016.01.06
2016.01.07
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SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI
1/2016-os HATÁROZAT egy ingatlan bérbeadásának jóváhagyásáról.
2/2016-os HATÁROZAT egy adókedvezmény jóváhagyásáról a Nyugdíjas Önsegélyező Pénztárnak.
3/2016-os HATÁROZAT az RDE HARGHITA
Kft. által a 2016-os évre fizetendő haszonbér összegének elfogadásáról.
4/2016-os HATÁROZAT Székelykeresztúr
város, Hargita utca P0 A szám alatti egyes
lakások cseréjének elfogadásáról.
5/2016-os HATÁROZAT a 2016-os évre tervezett közérdekű munkálatok listájának jóváhagyásáról.
6/2016-os HATÁROZAT a helységgazdálkodás keretén belül elvégzendő munkálatok
listája elfogadásáról.
7/2016-os HATÁROZAT a város képviselőjének szavazási megbízásáról az AQUA INVEST MUREŞ Fejlesztési Egyesület Közgyűlésében.
8/2016-os HATÁROZAT a város erdejéből
kitermelendő faanyag eladási árának jóváhagyásáról.
9/2016-os HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásáról.
10/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Zăvoi Burlan Mariannak.
11/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Sorosán Lórántnak.
12/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Kibédi Klárának.
13/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Gál Eszternek.
14/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Jakabffy Editnek.
15/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Ötves Domokosnak.
16/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Sebesi Klaudiának.
17/2016-os HATÁROZAT a 15/2009-es számú Helyi Határozat 2. mellékletének jóváhagyásáról.
18/2016-os HATÁROZAT a 2015-ös évi költségvetési többlet elfogadásáról.
19/2016-os HATÁROZAT a jövedelem nélküli vagy kis jövedelmű személyek listájának
elfogadásáról a Hátrányos helyzetű személyek megsegítése elnevezésű programhoz.
20/2016-os HATÁROZAT a Petőfi Sándor
Általános Iskolánál leírandó vagyontárgyak
listájának elfogadásáról.
21/2016-os HATÁROZAT a Hargita utca 4
szám alatti transzformátor hosszú távú bérbeadásáról.
22/2016-os HATÁROZAT a Helyi Tanács
116/2015-ös számú Határozatának módosításáról.
Székelykeresztúr, 2016. január 14.

Ter vek 2016 – előretekintő
folytatás az első oldalról...

Ilyen irányú kérések már megfogalmazódtak
a fiatfalvi és betfalvi képviselők részéről, de
természetesen a lakónegyedeknek a sétányai,
járdái is szem előtt vannak, azokra is pénzt kell
fordítani. Pl. a Kossuth Lajos negyedben a volt
Crisco üzlettől a régi Küküllő vendéglőig húzódó
szakasznak, onnan a kis sétáló utcának, ahol a
gyógyszertár és más kis üzletek is vannak, a
felújítása már nagyon indokolt. Mindhárom lakónegyedben a Timafalvi, a Kossuth Lajos és az
Orbán Balázs negyedben szeretnénk fejlesztéseket eszközölni.
A megépülő bicikliúttal párhuzamosan közvilágításra is szükség van, erre is különítettünk
el összeget.
Lejárt a városnak az általános fejlesztési terve (Plan Urbanistic General), ennek az
újra elkészítése és újra aktualizálása jelentős
pénzösszeget kíván. Tervek készítésére is különítünk el pénzeket, az önkormányzatnál évről évre valamit újítunk és szépítünk. Tavaly
elkezdődött a gyűlésteremnek a felújítása, és
ennek a folytatására különítettünk el pénzt. A
bölcsödénél a nyílászárók 80 százalékban ki
vannak cserélve, a szigetelés van hátra, és a
többi nyílászárónak a cseréje, ebből is az idén
szeretnénk minél többet elvégezni.
Új eszközök beszerzésével évről évre fejlesztettük az önkormányzatnak a gépparkját,
főleg abból a meggondolásból, hogy ne kelljen külső cégeknek kiadni olyan munkálatokat,
amelyekre szüksége van a városnak, de mi
magunk is el tudjuk azokat végezni.

A múzeumnál a pincében végzett fejlesztések most már teljesen elkészültek, ennek a berendezésére kell még egy kis pénzt fordítani.
Évről évre minden iskolánál vannak helyi elképzelések és ezeknek támogatására szoktunk
és fogunk az idén is pénzt adni.
Ezen kívül székelykeresztúriaknak még
van egy évtizedes nagy álmuk, amely valóra váltása ott volt valahol az ígéretek között,
és amely a sóskúti fürdőt illeti. Miután több
kört futottunk, és több próbálkozásunk volt
az európai uniós pénzek hivatalánál Gyulafehérváron, valamint a Turisztikai Minisztériumnál, és a megyei tanácstól is voltak ígéretek,
ezek egyelőre megmaradtak az ígéretek és
remények szintjén. Úgy hiszem, hogy 2016ban ‒ éppen azért, mert 6,7 millió lej megtakarított pénzünk van, és ez egy olyan jelentős pénzösszeg, hogy a felsorolt szokásos és
kisebb-nagyobb, fejlesztések mellett ‒ eljött
az ideje a sóskúti gyógyfürdőnek az építése
is. Nekifogunk önerőből, és akár egy-két, de
legtöbb három év alatt befejezzük. Az idén,
ha közel két millió lejt erre különítünk el, és
erre fordítjuk, akkor én meg vagyok győződve,
hogy 2016 végére „pirosban” felépülhet, és a
befejezéséhez szükséges összeget is meg tudjuk spórolni vagy szerezni, és ezzel az az álom,
igény, amely Székelykeresztúr részéről régóta
jogosan elhangzik a mindenkori vezetés felé,
meg fog valósulni, meg fog tehát épülni a sóskúti gyógy- és wellness-fürdő.
Rafai Emil polgármester

Az idei élelmiszercsomagokról

Értesüléseink szerint február végén kezdhetik el az európai uniós élelmiszercsomagok
szállítását és kiosztását az országban. A termékenkénti közbeszerzések eljárása során,
ha óvások lesznek, akkor tovább késhetnek a
2015-ös csomagok. Ha semmi ilyen nem történik, a tenderfüzet alapján kötött szerződés
megkötésétől számított egy héten belül elkezdhetik a szállítást.
Idén a támogatásra a kisnyugdíjasok, a
súlyos fogyatékkal élők, a bejegyzett munkanélküliek, a veteránok, politikai üldözöttek és
hadiözvegyek, valamint a szociális segélyben,
családi pótlékban részesülők jogosultak. A
nyugdíjaknál és segélyeknél tavaly 400 lej volt
a felső határ, idén már 450 lej, de változás az is,
akik egyáltalán nem rendelkeznek jövedelemmel, sehol nem szerepelnek nyilvántartásban
azokat is felkarolta a program. Másik változás,
hogy idén nem kapnak kuponokat a jogosultak,

hanem a Polgármesteri Hivatal, a munkaerő-elhelyező és a nyugdíjpénztár által összeállított
listák szerint történik majd az osztás.
Lezárt, 12 kg-os dobozokban érkeznek a támogatások, amelynek tartalma a következőkből tevődik össze: 1 kiló fehérliszt, 1 kiló rizs,
2 kiló kukoricaliszt, 1 kiló cukor, 2 liter olaj,
egy marhahúskonzerv, egy májpástétom, egy
doboz sűrített paradicsom, fél kiló bab, 400
gramm száraztészta.
A jogosultak két ilyen csomagot kapnak.
Tavaly Székelykeresztúron 781 személy volt
jogosult erre a csomagra, akiknek 1 562 csomag került kiosztásra.
A csomagok megérkezésének és kiosztásának időpontját a helyi kábeltelevízióban, valamint rádióban a Polgármesteri Hivatal illetékes
és erre felhatalmazott szociális ügyek osztálya
az érintettek tudomására hozza.
Szente B. Levente
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Berde Mózes Unitárius Gimnázium

DIÁKVIL ÁG
„A nap legszebb pillanata az, amikor csoda
történik (...)Az, amikor az egyik lélek megérinti a másikat...”
Csitáry-Hock Tamás
2015. december 15-én az előkészítő-IV.
osztályos kisiskolásaink ünnepi délelőttön
idézték meg iskolánk névadójának és jótevőjének, Berde Mózesnek az emlékét, születésének 200. évfordulóján. A tevékenység
zárásaként az étkezdében a diákok elfogyasztották a jelképes Berde-cipót.
Iskolánk színjátszó csoportja, a BEMUGRI
2015. december 17-én mutatta be a Sütő
András Káin és Ábel című drámája átdolgo-

Petőfi Sándor Általános Iskola

Felhívás
A 2015-2016-os tanév kerek évforduló
intézményünk életében, hiszen 120 évvel
ezelőtt, 1896-ban nyitotta meg kapuit az
az iskola, melynek jogutódjaként működik
a ma már Petőfi Sándor nevét viselő általános iskolánk.
A jubileumi évet számtalan rendezvén�nyel szeretnénk megünnepelni.
AZ ÉN ISKOLÁM címmel hirdetünk irodalmi és rajzpályázatot jelenlegi és volt tanítványoknak, 4 korcsoportban:
I. óvodások,
II. alsó tagozatos tanulók,
III. V-VIII. osztályosok,
IV. volt növendékek, felnőttek.
Az alkotások az iskolánkhoz, egy iskolai
eseményhez vagy egy pedagógushoz kötődő
kedves, maradandó élményt tükrözzenek,
formai, illetve technikai kötöttségek nélkül.
A pályaművek hátoldalán kérjük feltüntetni
a pályázó adatait (név, osztály vagy életkor,

Zeyk Domokos Technologiai Liceum

Vásári élmények
Decemberben, immáron harmadik alkalommal vettünk részt a helyi tanács által szervezett Karácsonyi Vásáron.
A vásáron tanulóink termékeit mutattuk
be, amelyeket gyakorlati képzésük alatt készítettek. Faipari szakon tanuló diákjaink
gyerekjátékokat, konyhai eszközöket, kisebb
bútordarabokat készítettek nagy odaadással. Fémipari tanulóink karácsonyfatartókat,

zásából született VÉR-TEST-VÉR címet viselő
színpadi játékot. A dramatikus eszközöket és
a modern színpadi mozgástechnikát ötvöző,
nyolcvanperces, bibliai témájú, komoly hangvételű előadást a nagyszámú közönség vastapssal fogadta. A hosszú előkészítő munka
nyomán színpadra állított darabban a csoport
legtapasztaltabb, mára már 12. osztályos
tagjai mellett tehetséges újoncok is színpadra
léptek. Álljon itt a szereplők névsora: Káin:
Lőrinczi Tamás, Ábel: Balás Dániel, Éva: Fekete Edda, Ádám: Isztojka Máté, Arabella:
Simó Bernadett, továbbá Bartha Pál-Álmos,
Ferencz Bíborka, Imre Beáta, Kovács Anita,
Máté Boglárka, Török Henrietta. Az előadást

Lakatos Sándor iskolalelkész-vallástanár, a
BEMUGRI vezetője rendezte.
Forrás: www.berdemozes.ro
A BEMUGRI facebook oldala

illetve elérhetőség/ telefonszám a IV. kategória esetében)
Beküldési határidő: 2016. február 22.
A pályamunkákat borítékban kérjük leadni Győri Zsuzsánna tanítónőnek, a timafalvi
épületbe, keddenként 10-11 óra között.
Az eredményhirdetésre a gálaműsoron
kerül sor, 2016. március 14-én, a Lukács
András Sportcsarnokban.
Az évforduló tiszteletére ISKOLATÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁST is tervezünk, a távoli és közelmúlt felidézése végett. Az
időszakos tárlattal betekintést szeretnénk nyújtani az iskolánk életében bekövetkezett legfontosabb eseményekbe,
változásokba, az alapítástól napjainkig.
Az anyaggyűjtéshez kérjük mindazon személyek segítségét, akik rendelkeznek valamilyen régi, iskolánkkal kapcsolatos tárgyi,
írásos vagy képi emlékkel, hogy a kiállítás
idejére szíveskedjenek kölcsönözni ezen
tárgyaikat, amelyeket természetesen gondosan megőrzünk és visszaszolgáltatunk.

Várunk tehát iskolatörténeti dokumentumokat: alapító okirat, pecsétek, bizonyítványok, ellenőrző, oklevél, tolltartó, füzet,
régi tankönyvek, régi iskolai egyenruhák
régi fényképek kirándulásokról, osztályokról, megemlékezésekről, iskolaépítésről,
illetve mindent, ami a kiállítás anyagát gazdagíthatná.
Kérjük,
hogy
az
anyagokat
juttassák
el
az
iskolába
Kántor
Ágnes
könyvtárosnak,
február
22-ig.
Segítségüket előre is köszönjük!
Kerestetik A LEGŐSIBB PETŐFIS család!
‒ vagyis várjuk azon személyek jelentkezését (személyesen Kántor Ágnes könyvtárosnál, vagy e-mailben a cristur_petofi@
yahoo.com címen), akik bizonyítani tudják
iskolai dokumentumokkal, hogy felmenőik
között minden generációból (szülők, nagyszülők, dédszülők) akad legalább egyvalaki, aki ennek az iskolának a növendéke volt.
(forrás: www.petofiai.ro)

gyertyatartókat, szánkókat, virágtartókat,
kerti szerszámokat kínáltak eladásra. Textiles
lányaink asztalterítőkkel, kötényekkel, hímzett terítőkkel, gyerekruhákkal, díszpárnákkal
és más lakástextíliákkal gazdagították a választékot.
A termékek eladását is készítőik végezték,
így pontos és szakértő tájékoztatást nyújthattak a vásárlóknak. Irányításukat szaktanáraik, oktató mestereik végezték, segítettek
a termékek megtervezésében, kivitelezésé-

ben, de a vásáron is támogatták a lelkes diákokat.
Az eladásból befolyt pénzösszeget szakmai
felkészülésüket elősegítő eszközök, nyersanyagok, vásárlására fordítjuk. Ebből az ös�szegből biztosítjuk a következő évi vásári portékák nyersanyagait is.
Köszönjük a vásárló közönségnek, hogy a
megvásárolt termékekkel támogatják munkánkat, tanulóinkat ösztönzik.
Dénes Zsófia
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Orbán Balázs Gimnázium

DIÁKVIL ÁG/HAGYOMÁNY
Az elmúlt év vége az ünnepek jegyében zajlott iskolánkban, amiből minden korosztály kivette a részét. Diákjaink
szívhez szóló, alkalomhoz illő színes műsorokkal, rendezvényekkel kedveskedtek szüleiknek, tanáraiknak és iskolatársaiknak, néhányan közülük városi szinten is.
Közvetlenül az év vége előtt nyugdíjas kollégáinkkal is
megtartottuk hagyományos találkozónkat.
Az ünnepeket követően feltöltődve vágtunk neki az új
esztendőnek, remélve, hogy úgy diákjainkra, mind szüleikre és a pedagógusokra egy sikerekben, eredményekben
gazdag év vár.
Hisszük, hogy ehhez nagyon fontos a felek közötti
együttműködés, amelynek örömteli eseményét jelentette
a január 15-én lezajlott szülő-nevelő találkozó, ahol jó hangulatban nyílt alkalmuk a szülőknek és pedagógusoknak a
kötetlen beszélgetésre, az együttgondolkodásra. Az ilyen
rendezvények révén jutunk közelebb ahhoz, hogy közösen,
legjobb tudásunk szerint tegyünk a gyerekekért, elérni,
hogy ők egyre szebb, felszereltebb és otthonosabb iskolában tanulhassanak, és mindenki képességének megfelelően a legjobbat tudja kihozni magából.
www.obg.ro,
www.facebook.com/obg.szekelykeresztur

„ Mi h á t a f a r s a n g ? ”

Tette fel a kérdést 1907-ben a Székelykeresztúr újság szerkesztője.
Ma erre a kérdésre ezt válaszolom, hogy a
farsang a vízkereszttől (január 6.) a húsvétot
megelőző 40 napos nagyböjt kezdetéig, azaz
hamvazószerdáig tartó időszak, amelynek
hossza évről évre változik, mivel zárónapja a
húsvét időpontjához kötődik. A zajos mulatozás, a tréfacsinálás, bolondozás, eszem-iszom
és az advent lezárulásával, a párkeresés, udvarlás és a tavaszvárás időszaka.
Magyarországon a farsangi szokások a középkorban honosodtak meg, és számos idegen
nép hatása érvényesült bennük. Maga a szó német eredetű, „faseln” azt jelenti: fecsegni.
A városi polgárság elsősorban a német hagyományokat vette át, míg az arisztokrácia körében az itáliai és francia szokások terjedtek
inkább el.
Már az ókori Rómában is rendeztek álarcos
felvonulásokat, zenés táncmulatságokat a téltemetés-tavaszvárás jegyében. A mulatságok egy
álló hétig tartottak, a szegényeket megvendégelték, a családtagok ajándékokat adtak egymásnak. Latin nyelvterületen a karnevál szó a
farsang megfelelője, jelentése a hús elhagyása.
Székelyföldön a leggyakoribb farsangi szokások a fonóházi és az utcai, felvonuló jellegű
szokások. A fonók falvakon egészen a második világháború végéig, néhol a mezőgazdaság
1962-es kollektivizálásáig fennmaradtak. A leányos házaknál farsang idején fonó, tollfosztó
kalákákat szerveztek. A tréfásabbak beöltöztek
kéregető cigánynénak, huszárnak, ördögnek,
halálnak, várandós asszonynak, bohócnak, vőlegénynek és menyasszonynak. A polgárosodás
hatására a felvonuló jellegű játékformák eltűntek. Helyüket a jelmezes polgári társas bálok
vették át. Székelykeresztúron a polgári társadalom, iparosok, értelmiségiek is szerveztek
farsangi mulatságokat, bálokat. Ezekről számos
híradást olvashatunk a korabeli újságunkban.
Arra a kérdésre, hogy „Mi hát a farsang?”
egy 1907-es újságcikkben a szerző humoros
helyzetképet vázolt:

„Tarka mozaik-kép számtalan alakból összeállítva.
A leányos apa, ki a budget-t a családi delegáció élé terjeszti, furcsa helyzetben van. A
delegáció a „hadügyi költségvetés” fölemelését
kívánja, az apa – a kormány – leszállítaná. A
lányok képezik az örökös oppoziciót, s ez az ellenzék azzal különbözik a rendestől, hogy nem
akar takarékosságról tudni. A „hadi” budget-n
fontos harceszközök szerzendők be, új kaliberű
ágyuk helyet óriás ruha-kelmék, – ismétlő puskák helyett szalag, fejdísz stb.
A kormány végre enged.
A mozaik második alakja a gondos mama,
kiben csak az anyai szeretet tartja a szuszt a
farsang alatt. Ő futja be a boltokat, ő alkudozik
a kereskedőkkel, paktál fodrásszal, jegyzéket
vált cipésszel, szónokol a divatárusnővel. Ha
a ruha késik – ő állja ki lányai félelmét hatványozott mértékben. Sas- szemei a bálon kísérik
magzatait a cotillion és négyes veszélyes útjain.
Ő nézi ki mindenki lelkéből „komoly” ember-e,
vagy csak afféle táncos, ki egy figura alatt halálra udvarol, hogy – holnap a mai ideálra vissza
se emlékezzék.
Az ifjú lány, ki álmokkal megy az első bálba, s
a báli „törzsvendég”, kinek már illúziója és már
csupán szokásból járja. Az ifjú jogász, ki Nagy
Sándornak képzeli magát és bokrétás nyakkendőjével okvetlenül hódításokra számol, a félő-

rült rendező, a vis-á-vis nélkül maradt táncos,
ki párját búsan helyére vezeti, míg egy társa
mohó vággyal lesi táncos-nőjét. Két héttel előre elígérkezett vele és a hűtlen mégsem jön.
Az álmos és álmatlan cigány, az agyoncsigázott
pincér, mind megannyi darabja e mozaiknak; ki
ezeket összeállítja, egy bált tart a keze között.
Hanem mi a nagyvárosi bál a kisvárosihoz képest? Amott az csak egy csepp a tengerben, egy
buborékja a tengernek, míg a kisvárosban — esemény. Hetekkel előbb beszélnek róla, hogy hetekkel utóbb megemlegessék. A nagyvárosi ember
elmegy a bálra tán csak szokásból, körülnézni,
álmot szerezni magának, de a kisvárosi mulatni
akar. A régi jó magyar mulatságokat ki ne ismerné legalább hírből? Azokat a hetedhét országra
szóló estéket, vagy jobban mondva: nap-éjeket,
mert a hajnal se vetett véget azoknak, hanem áttáncolták, átmulatták reggeltől estig.
Akkor megvolt az a jókedv.
Hová lett ?
Elmúlt. Valahol szórványosan megvan még a
vidéken, s egy-egy mulatság híre eljut hozzánk,
mikor az egész megye három napig együtt ül és
mulat, hanem ez is csak fehér holló.
Megjózonodtunk, elcsöndesedtünk.
A farsangot gyakorlati oldaláról kezdjük felfogni. Ismerkedünk, megnézzük, végigmérjük
egymást, s ha megtetszünk egymásnak – tán el
se válunk. Ez a mai mulatság, csendes és praktikus – és talán jobb is így!”
Vidám, bálos farsangot!
Sándor-Zsigmond Ibolya

Nagy Béla: Síverseny Keresztúr főterén 1935 telén
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„Nekem ő volt a képzőben a Tanár ”

I d . G á l f a l v i S á n d o r r a e m l é k e z ü n k h a l á l á n a k 2 0 . é v f o r d u l ó j á n ( 1 9 1 9 -1 9 9 6 )
Id. Gálfalvi Sándor, pedagógiai-lélektan szakos tanár, nagytekintélyű pedagógus-nevelő
1919. január 26-án Nagykadácsban tanítócsaládban született. Elemi iskoláját szülőfalujában
járta, középiskoláját Székelykeresztúron az
unitárius gimnáziumban kezdte, majd a székelyudvarhelyi katolikus iskolában folytatta.
1939-1943 között a kolozsvári Tudományegyetem hallgatója volt, filozófia-pedagógia-lélektan
és szociológia szakon szerzett tanári oklevelet.
1943-45 között a kolozsvári Pedagógiai Intézet
tanára, majd az ottani unitárius gimnáziumban is
tanított. 1945 végén Székelykeresztúrra nevezték ki, az unitárius gimnáziumhoz. Itt a bentlakás
szervezésében játszott kiemelkedő fontosságú
szerepet, 1948-1955 között a tanítóképző tanára lett, a képző megszüntetése után is helyben
maradt, és 1955-től 1979-es nyugdíjbavonulásáig
a gyermekotthon aligazgatója és igazgatója volt,
azé az intézményé, amely a környék sok-sok nehéz sorsú, árva és elhagyott gyermeke számára
jelentette az otthont, lehetőséget a tanulásra,
emberré válásra. Nevelői munkáját szívvel-lélekkel végezte, egykori tanítványai ma is a legnagyobb tisztelettel emlékeznek rá.
„Nagy élmény volt őt hallgatni. Nekem ő volt
a képzőben a Tanár. Hatása máig tart” – olvasom Sándor Dénes magyartanár vallomását a
Székelykeresztúri Állami Tanítóképző megalapításának száznegyvenedik évfordulójára, 2010ben kiadott Iskola az idők viharában című évfordulós emlékkönyvből.
Édesapám, akinek a tanár úr három éven át
tanított lélektant és pedagógiát, valahányszor
diákkori élményeiről s a bentlakási életről mesélt, valamilyen kis történet kapcsán, mindig
felemlegette azt a családias légkört, amelyben
éltek, s amelynek meghatározója a tisztelet
adás és a szeretet volt.
„Édes fiam!” – szólította meg őket a tanár úr,
s ez nála megszokás dolga volt. Benne érezte
bármelyik megszólított azt a féltést, szeretetet
és felelősségvállalást, amelyhez foghatót csak

szülő érezhet a gyermek iránt.
Tanítványok, fiatalabb pályatársak írott vagy
szóbeli emlékeiből egy olyan pedagógus alakja magaslik fel, aki nemzedékek sorát nevelte
hittel, szeretettel, aki vallotta, hogy vannak
az életben olyan örökérvényű állandóságok,
amelyek emberi létünk alapját képezik. Olyan
erkölcsi megerősítő volt, akit a tanítványai hitelessége okán elfogadhattak. Emberi-pedagógusi tartása, erkölcsi szilárdsága, amellyel
a legnehezebb időkben is helytállt és helytállni
tanított, példaértékű volt korában. Életművével
igazolta, hogy szorítóban szellemi tilalmak idején is hallgatnunk kell lekiismeretünk hangjára.
Ezért viselhette el fölénnyel, a tiszta szándékú
ember bátorságával a hatalom bántásait.
Évtizedeken át volt Székelykeresztúr szellemi arculatának egyik jeles alakítója. Pedagógiai, zenei, irodalmi és képzőművészeti publicisztikája a korszak neves kiadványaiban jelentek
meg. Helytörténeti vonatkozású írásai, valamint a nyomtatásban meg nem jelent Székelykeresztúr monográfia, amelynek szerkesztéséből is kivette részét, igencsak kiemelkedőek a
Székelykeresztúr múltját kutatók számára.
Fontos szerepet játszott a helyi közművelődésben, az ifjúsági- és sportesemények szervezésében, a városi cserkészmozgalom beindításában, támogatta a kulturális, irodalmi, zenei,
képzőművészeti, iskolai és múzeumi rendezvényeket. Kezdeményezője volt a Sóskút Fesztiválnak, amely évtizedek óta évente egy napra,
június első vasárnapján benépesíti a szabadtéri
színpadot és az azzal szemközti domboldalakat.
Szülőfalujában, Kadácsban ötévenként falutalálkozót tartottak, ezek szervezésében is
részt vállalt, látta, milyen rohamos ütemben
marad magára a falu, néptelenedik el a templom és iskola. De nemcsak Kadácsban.
„Történt 1993-ban, hogy két másik kis faluban, Kis- és Nagykedében összesen nem volt
öt tanuló az I-IV. osztályokban, s így iskola nélkül maradtak. Ekkor támadt a tanár úrnak az a

Dr. Molnár István, Ferenczy Júlia festőművésznő,
Gálfalvi Sándor a múzeumban 1970-ben. Fotó: Molnár Kálmán

tündéri gondolata, – dr. Molnos Angéla nyelvész
és lélekgyógyász illette ezekkel a szavakkal!
– hogy mutassuk meg annak a „két szomorú
falunak”, hogy van jövő a Székelyföldön, vannak gyerekek! Találkozzanak a Gagy völgyi, a
székelykeresztúri és a Nyikó menti falvak iskolái
a két Kede határában álló közös templomban.
Töltsék meg az üres padokat! Hozzon minden
csoport egy-két szép verset, templomba illő
népdalt, balladát! A várakozás izgalma elevenséget hoz majd az elöregedő falvakba. Helyreigazítanak egy-egy kertsast, megrozzant kerítést, tisztára seprik a porták elejét, ünneplőbe
öltöznek és ünneplőbe öltöztetik a lelküket.
A kijelölt napon a mezei ösvények minden faluból Kede felé vezettek. A tetőre kiérve csodálatos volt felfedezni a távolban a Kede felé tartó
csoportokat. Az erdő alatt énekszóval haladtak,
jöttek minden irányból, egyidőben! Versenyeztek, hogy ki ismer több népdalt a zöld erdőről,
s a csoportok vidáman kurjangattak át egymásnak. Benépesült a kedei domboldal. Idős emberek lakták a két falut, de ennyi vendég tiszteletére kimeszelték templomukat. Az istentisztelet
után szép és alkalomhoz illő, gazdag műsor volt
a vendéggyerekek ajándéka. Utána előkerültek
a hátizsákok, és a zöld fűre ülve mindenki jó étvággyal falatozott az otthoniból. Ebéd után közös játék volt. A két Kede határa ennyi elevenséget talán soha sem látott. Estefelé a gyermekek
már úgy búcsúzkodtak egymástól, mintha régi jó
barátok lettek volna. A csoportok hazafelé tartottak. Vidám beszélgetésük, éneklésük, egyre
távolabbról hallatszott, majd békés csend szállt
a két falu határára. Ez a találkozó nem csupán a
kedeiek számára volt jótékony hatással. A gyermekek tudták, hogy miért találkozunk éppen ott.
A templomi csendben, a kedei öregek mára már
nagyrészt elfogyott kis csoportjának látványa, a
nekik szerzett öröm, a balladák, népdalok, versek üzenete talán több nyomot hagyott lelkükben, mint akárhány történelemóra” – mesélte el
ezt a szép történetet Zsigmond Ibolya, a találkozón résztvevő szentábrahámi iskolások csoportjának akkori magyartanárnője.
Kis szikrákból nagy tűz támad - tartja egyik
közmondásunk. Gálfalvi Sándor tanár úr lelkének gazdasága, örökös használni akarásából is
nagy tüzek lobogását ígérő kis ötletszikrák pattantak ki. Ezekben rejlett az ő pedagógusi nagysága. Egy másik tanítvány, a székelyszentléleki
tájházat létrehozó Balázsi Dénes tanár ezért nevezhette „Apáczai hevületű” pedagógusnak.
Január 12-én múlt húsz éve annak, hogy
örökre bevonult a nagy erdélyi pedagógusok
pantheonjába. Emlékét tisztelettel őrizzük.
Sándor-Zsigmond Ibolya
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2. Újév Kupa

Második alkalommal rendezték meg a
székelykeresztúri Lukács András Sportcsarnokban az Újév Kupa nevű teremlabdarúgó-tornát.
A játékokra tizenhat csapat nevezett be,
amelyeket négy csoportba osztottak be. A
legjobb négy közé Székelykeresztúr, Nagygalambfalva, Farkaslaka és Csekefalva jutott be.
A torna Fair Play-díját a Betfalvi Ifjúság
kapta. A legjobb kapusnak a székelykeresztúri Gáspár Sándort választották, a legjobb
játékos Csíki Dénes (Nagygalambfalva) lett.
A gólkirályi címet tíz találattal Kedei Barna
(Csekefalva) szerezte meg.
A 2. Újév Kupán a következő eredmények születtek:
A csoport: Szentábrahám–Kobátfalva 2–1,
Korondi Ifjúság–Farkaslaka 2–2, Szentábrahám–Korondi Ifjúság 2–3, Kobátfalva–
Farkaslaka 1–1, Szentábrahám–Farkaslaka 2–3, Kobátfalva–Korondi Ifjúság 0–4.
B csoport: Nagygalambfalva–Csekefalva 5–2, Parajdi SK–Alsóboldogfalva 2–3,
Nagygalambfalva–Parajdi SK 2–1, Cseke-

falva–Alsóboldogfalva 8–2, Nagygalambfalva–Alsóboldogfalva 9–1, Csekefalva–
Parajdi SK 7–2.
C csoport: Székelykeresztúr–Betfalvi Ifjúság 6–0, Agyagfalva–Kissolymos 9–1,
Székelykeresztúr–Agyagfalva 5–2, Betfalvi Ifjúság–Kissolymos 0–3, Székelykeresztúr–Kissolymos 1–3, Betfalvi Ifjúság–
Agyagfalva 1–4.
D csoport: Fiatfalva–Gagy 5–1, Etéd–Betfalva 1–6, Fiatfalva–Etéd 6–3, Gagy–Betfalva 1–2, Fiatfalva–Betfalva 2–5, Gagy–
Etéd 3–4.
Negyeddöntők: Korondi Ifjúság–Székelykeresztúr 1–4, Nagygalambfalva–Fiatfalva
0–1, Farkaslaka–Agyagfalva 3–2, Csekefalva–Betfalva 3–2.
Elődöntők: Székelykeresztúr–Nagygalamb
falva 1–4, Farkaslaka–Csekefalva 3–3,
büntetőkkel 6–7.
Kisdöntő:
Székelykeresztúr–Farkaslaka
1–3.
Döntő: Nagygalambfalva–Csekefalva 5–1.
A www.szekelyhon.ro nyomán:
Sándor-Zsigmond Ibolya

A Polgári Fúvószenekar 1895 újévi koncertje

Az előző évek hagyományához híven, január
22-én a Művelődési Házban került sor a Polgári
Fúvószenekar 1895 idei újévi koncertjére.
Nagy várakozás előzte meg a hangversenyt,
a terem zsúfolásig megtelt. Sokat ígérő műsorral, új zenedarabokkal, közismert világslágerekkel készült a zenekar. Az est házigazdái,
Faluvégi Bartha Noémi és Vajda Lehel Koppány
kezdésből vidám hangot pendítve, az előadásra
kerülő zenedarabok között mindvégig gondoskodtak az est könnyed hangulatáról.

Meglepetésszámmal indult a hangverseny, a
Polgári Fúvószenekar alapítójának, Lapina Antalnak egy, Kövecsi Csaba által újra hangszerelt
indulója csendült fel. Majd következtek Franck
Sinatra, Bryan Adams, a Scorpions, és más
közismert világslágerek, (El Bimbo, Everything
I Do, Go West, Strangers In The Night, Wind
of Change, Hawaii Five-O) amelyeket bizonyára mindenki dúdolt magában. A zenekari játék
minőségbeli előrelépése nyilvánvaló, jót tett a
fiatalítás, a hangszeres képzés, Nagy Levente

A magyar kultúra napja – január 22.

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük. Világszerte ezen a napon, január 22-én az
egész Kárpát-medencében számos eseménnyel
emlékeznek arra, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ekkor tisztázta le
Szatmárcsekén a Himnusz kéziratát.
A legtöbb nagyobb helységben, városban
ehhez kapcsolódva rendezvénysorozattal ünneplik a magyar kultúra napját. Városunkban
ennek a rendezvénysorozatnak része a Mol-

nár István Múzeumban megnyílt XIV. Magyar
Fotóművészeti kiállítás, amely a Kárpát-medencei magyar fotóművészek alkotásait hozta el Székelykeresztúrra. Ugyancsak ennek a
sorozatnak része a Polgári Fúvószenekar 1895
koncertje, amelyre január 22-én került sor a
helyi művelődési házban. Mind a Polgári Fúvós
zenekar 1895, mind a Molnár István Múzeum
az előző években részesült az Udvarhelyszék
Kultúrájáért-díj rangos elismerésben, amelyet

karnagy hozzáértő munkájának látszik az eredménye. A fegyelmezettség, az egymásra odafigyelés és a gyakorlással töltött sok-sok feláldozott szabad óra az alapja ennek a látványos és
főként „hallható” fejlődésnek.
Az est folyamán egy hiánypótló mozzanatra
is sor került: a zenekar régi és új tagjai tagságukat igazoló okleveleket vehettek át, ami tovább erősíti ehhez a nagyszerű csapathoz való
tartozásuk érzetét.
Sándor-Zsigmond Ibolya
évente Székelyudvarhelyen a magyar kultúra
napja alkalmával szervezett eseménysorozat
záró mozzanataként, gálaműsor keretében
adnak át az arra érdemeseknek.
Az idei székelyudvarhelyi eseménysorozat
egyik rendezvényének, A székelység története című könyv második, javított kiadása
bemutatásának a székelykeresztúri Molnár
István Múzeum is házigazdája lesz. A bemutatóra január 27-én, szerdán du. 6 órai kezdettel kerül sor. Az eseményről jövő lapszámunkban beszámolunk.
Sándor-Zsigmond Ibolya
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Újra s zínpadon a Pódium

A tavalyi siker után, amelyet az Ördöge van című előadásukkal arattak,
újból színpadra áll a Pódium Színtársulat. Január 30-án, szombaton este 7
órától a Művelődési Házban láthatjuk
előadásukban Molière Tudós nők című
vígjátékát Illyés Gyula fordításában,
Kiss László rendezésében és az alábbi
szereposztásban:
Chrysale, módos polgár – Zsigmond
Csaba; Philaminte, a felesége – Orbán
Lívia-Borbála; Armanda, a leányuk –
Demeter Bernadett; Henriette, a leányuk – Kedei Csenge; Ariste, Chry

sale öccse – Kerestély Szabolcs; Belíza, Chrysale lánytestvére – Gagyi
Réka; Klitander, Henriette széptevője
– Andrási Botond; Trissotin, széplélek – Varró Szabolcs; Vadius, tudós –
Kiss László; Mari, szakácsné – Apostu
Nóra Alexandra; Tüske, inas – Szász
Tímea; Jegyző – Gindella Ilona; Leány – Albert Ingrid Anita
Jegyek előadás előtt a helyszínen
válthatóak, ára 5 RON.
Sok sikert és vastapsot kívánunk!
Sándor-Zsigmond Ibolya

XIV. Magyar Fotóművészeti kiállítás

Január 14-én a Molnár István Múzeumban
megnyílt a Magyar Fotóművészek Világszövetségének tárlata. A megnyitón jelen volt a
Magyar Fotóművészek Világszövetségének
(MFVSZ) erdélyi alelnöke, a sepsiszentgyörgyi
Kovács László Attila fotóművész, aki a Magyar
Fotóművészek Világszövetségének szerepét,
Kovács László Attila: Farsangi táncosok

tevékenységét ismertette az érdeklődőkkel.
A tárlaton szereplő mintegy ötven kép csaknem másfél ezer beküldött fotó legjobbjaiból
került kiválasztásra – mondta a Kovács László Attila alelnök. A képek alkotói között vannak
magyarországi, szlovákiai és romániai fotósok.
A Magyar Nemzetközi Fotóművészeti Kiállítás célja bemutatni és népszerűsíteni mindazon
magyar alkotók munkáit, akik a Kárpát-medencében vagy azon túl gazdagítják az egyetemes
fotókultúrát, ugyanakkor művészi tevékenységük révén kapcsolatot teremtenek a különböző
országok, népek és kultúrák között.
A tárlatot először 2001-ben szervezték meg,
azóta a Magyar Fotóművészek Világszövetsége
szervezésében a kiállítás évente összefogja a
magyar fotóművészeket. 2003-tól ugyancsak ez
a kiállítás zárja minden évben a magyar fotográfia
napját ünneplő eseménysorozatot. Kovács László
Attila rámutatott arra, hogy a tárlat célja bemutatni és népszerűsíteni mindazon magyar alkotók
munkáit, akik a Kárpát-medencében vagy azon
túl gazdagítják az egyetemes fotókultúrát, ugyan-

Felhívás!!

akkor művészi tevékenységük révén kapcsolatot
teremtenek a különböző országok, népek és kultúrák között. A tárlaton való részvételre életkortól és foglalkozástól függetlenül bárki pályázhat,
aki magyar állampolgár, vagy magyar nemzetiségűnek vallja magát, bárhol is él a nagyvilágban.
„A szakmai szempontok mellett jelképes értéke
is van a kiállításnak, hiszen különböző országokban élő, a nemzeti örökséget gyarapító magyar
alkotók műveit sorakoztatja fel immár tizennegyedik alkalommal, így nagy öröm számunkra,
hogy végre Székelykeresztúron is kiállíthatjuk
azt az ötven alkotást, amelyet több mint 1300
beküldött fotó közül választott ki a zsűri” – fogalmazott Kovács László Attila.
A szövetség tagja lehetnek, akik a fenti kritériumoknak megfelelnek és beküldött munkáik alapján a szakmai zsűri rostáján fennmaradnak. A továbbiakban rangos, nemzetközi
kiállítási és publikációs lehetőségek nyílnak a
tagok számára.
Az érdeklődők bővebb felvilágosítást a
MFVSZ honlapján szerezhetnek.
A kiállítás Székelykeresztúron február 5-ig
látogatható.
Sándor-Zsigmond Ibolya

A székelykeresztúri
Művelődési Ház tervezett
műsora a 2016
január-április időszakra

Az előző évek gyakorlatához híven és a folytonosság megtartása érdekében Székelykeresztúr Város Önkormányzata az érdekeltek
tudomására hozza, hogy 2016. február 13-án
hagyományőrző disznótoros versenyt szervez.
A versenyre szabadon benevezhetnek vállalatok, vállalkozások vagy baráti társaságok
versenycsapatai, amennyiben vállalják, hogy a
sertésről és a feldolgozáshoz szükséges minden eszközről a maguk számára gondoskodnak.
Ebből a célból nyílt meghívást intézünk mindazokhoz, akik versenycsapatot indítanának
rendezvényünkön, hogy részvételi szándékukat legkésőbb 2016. január 31-ig jelentsék be
a polgármesteri hivatal titkárságán (tel: 0266242190, e-mail: polgarmester@keresztur.ro)
A benevező csapatok képviselőivel ezt követően egy közös egyeztetésre fog sor kerülni,
amelyről kellő időben tájékoztatni fogjuk őket.

Január 30-án
19.00 órától – Pódium Színpad – Molière:
Tudós nők – vígjáték
Február 19-én
19.00 órától és február 20-án 17.00, illetve 20.00 órától – Hahota Színtársulat
– Marosvásárhely: Bonyolódik a bonyodalom – kabaré
Március 22-én
18.00 órától – A Tanulók Klubja diákjai és
meghívott vendégeik: Klasszikus, népzene és könnyűzenei koncert
Április 16-án
19.00 órától – HungarOperett: Hungarikum az operett gyöngyszemeivel – operett-gála

Székelykeresztúr Város Önkormányzata

Műsorváltoztatási jog fenntartva!

Kiadja SZÉKELYKERESZTÚR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Felelős kiadó:
RAFAI EMIL
E-mail:
kereszturikisvaros@gmail.com
ISSN 2392 – 7135, ISSN-L 2392 – 7135

Szerkesztőség:
SÁNDOR-ZSIGMOND IBOLYA főszerkesztő, FALUVÉGI BARTHA NOÉMI, FODOR HEDVIGA
Munkatársak: Demeter Levente, Dénes Zsófia, Páll Emese,
		
Simon Géza Áron, Szente B. Levente, Székely-Tiboldi Anikó

